ເງ ື່ອນໄຂ ສະໝັກ
ເຊີນຊວນຜູ້ທີື່ສນ
ົ ໃຈ – ແຕູ້ມຮບສິນລະປະເທິງຝາ
ຄວາມເປັນມາ
ຫູ້ອງການຂອງ ອົງການ ອ໊ອກສະຟາມ (Oxfam) ປະຈໍາລາວ
ຕັັ້ງຢູ່ເທິງຖະໜົນທີື່ມີການສັນຈອນໜາແໜູ້ນ ແລະ ໃກູ້ກບ
ັ ສີື່ແຍກໄຟແດງ.
ຫູ້ອງການອອູ້ມຮອບດູ້ວຍຮົັ້ວ ຊື່ງພວກເຮົາຕູ້ອງການທີື່ຈະນໍາສະເໜີ ຮບ ແຕູ້ມສິນລະປະ
ທີື່ມີຄວາມຄິດສູ້າງສັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ອູ້ອມຝາຮົັ້ວຫູ້ອງການດູ້ານນອກທີື່ ຕິດກັບຫົນທາງ.
ຂະໜາດຂອງຮບແຕູ້ມສິນລະປະຄວນຈະມີລວງສງ 5 ແມັດ ແລະ ຍາວ 12 ແມັດ. ຮບແຕູ້ມສິນລະປະນີັ້
ບໍ່ຈໍາເປັນທີື່ຈະຕູ້ອງປົກຫູ້ມຂະໜາດຂອງຝາຮົັ້ວທັງໝົດ. ຂະໜາດ ທີື່ພວກເຮົາແນະນໍານີັ້ ເປັນພຽງແຕ່ແນວຄວາມຄິດໃຫູ້ທ່ານ
ເພື່ອຄິດໄລ່ເຖິງປະລິມານຂອງໜູ້າ ວຽກທີື່ຈະຕູ້ອງໄດູ້ສູ້າງສັນຂັ້ນມາ. ທ່ານສາມາດແຕູ້ມພຽງບາງສ່ວນ ຫ ແຕູ້ມໝົດທັງຝາເລີຍກໄດູ້.
ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ທ່ານຕູ້ອງໃຊູ້ເນັ້ອທີື່ຢູ່າງໜູ້ອຍ 50% ຂອງຝາທັງໝົດ.

ຫົວຂໍ້ໃນການແຕູ້ມ
ຫົວຂໍ້ສໍາລັບຮບແຕູ້ມສິນລະປະ ທ່ານສາມາດນໍາໃຊູ້ໜື່ງໃນຫົວຂໍ້ດູ້ານລ່ມນີັ້:

ຫົວຂໍ້ທາງເລອກ #1 – ກ່ຽວຂູ້ອງກັບ ອົງການ Oxfam ປະຈໍາລາວ
ໃນ ສປປ ລາວ, ອົງການຂອງພວກເຮົາ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ 4 ຂົງເຂດຕົັ້ນຕ ກຄ (1) ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການພັດທະນາທາງສັງຄົມ,
(2) ຄວາມສະເໝີພາບທາງດູ້ານຍິງ-ຊາຍ, (3) ຄວາມຍນຍົງຂອງສັງຄົມ ແລະ (4) ການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ແລະ ລົງທນທີື່ຮັບຜິດຊອບ. ເປົົ້າ
ໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອລບລູ້າງຄວາມທກຍາກ. ສິນລະປະການແຕ່ງແຕູ້ມລວດລາຍຂອງທ່ານ ອາດສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນໃນ 4 ຂົງເຂດວຽກງານ
ຂອງພວກເຮົາ ທີື່ດໍາເນີນການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ທ່ານສາມາດເຂົັ້າໄປເບິື່ງຕົວຢູ່າງວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ຜ່ານທາງ ເວັບໄຊສ໌, ເຟສປກ ຫ ຊ່ອງຢທບ.

ຫົວຂໍ້ທາງເລອກ #2 – ບໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບ ອົງການ Oxfam ປະຈໍາລາວ
ພວກເຮົາເປີດຮັບແນວຄວາມຄິດຂອງນັກສິນລະປິນທີື່ຢາກຈະນໍາສະເໜີສິນລະປະຈາກຄວາມຄິດ, ຫົວຂໍ້, ຮບພາບ ແລະ ຮບແບບຂອງຕົນເອງ. ຊງື່
ໃນຄວາມເປັນຈິງແລູ້ວ, ຮບແຕູ້ມສິນລະປະນີັ້ ບຈ
ໍ່ ໍາເປັນຕູ້ອງກ່ຽວກັບກັບວຽກງານຂອງອົງການພວກເຮົາເລີຍ. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຮບແຕູ້ມສິນ
ລະປະດັັ່ງກ່າວຕູ້ອງມີຄວາມເປັນເອກະລັກ, ສະດດຕາ ແລະ ເຄົາລົບວັດທະນະທໍາປະເພນີຂອງ ສປປ ລາວ.

ການສົັ່ງແບບ
ສໍາລັບການສົງັ່ ແບບ, ທ່ານສາມາດຍນເອກະສານໜງື່ ສະບັບ (.doc ຫ .pdf), ພາສາອັງກິດ ຫ ພາສາລາວ, ທີື່ມີຄວາມຍາວບໍ່ເກີນ 4 ໜູ້າເຈູ້ຍ
ຊື່ງລວມມີ:

•

ຮບແຕູ້ມສິນລະປະພູ້ອມທັງລົງສີຂອງທ່ານ ທີື່ສໍາເລັດສົມບນ. ພູ້ອມກັນກັບ,
ການອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ແຜນຂະໜາດຂອງຮບແຕູ້ມເປັນແມັດ.

•

ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານ (ເປັນສະກນເງິນ ໂດລາສະຫະລັດ ຫ ກີບ) - ທີລ
ື່ ວມມີ
ຄ່າສີມຂອງທ່ານ, ລາຍການວັດສະດ ແລະ ລາຄາຂອງມັນ, ງົບປະມານ, ອນ
ື່ ໆ.
ພວກເຮົາຕູ້ອງການຢາກໃຫູ້ຮບ ແຕູ້ມສິນລະປະເທິງຝາອອູ້ມຮົັ້ວຫູ້ອງການນີັ້
ຢູ່ໄດູ້ຍາວນານທີື່ສດ, ດັັ່ງນັນ
ັ້ ທ່ານຕູ້ອງຮັບປະກັນ ວ່າ
ທ່ານໄດູ້ເລອກວັດສະດທີື່ຕອບໂຈດຄວາມຕູ້ອງການດັງັ່ ກ່າວ.

•

ຄໍາອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບນັກແຕູ້ມ ແລະ ປະສົບການໃນການແຕູ້ມຮບພາບເທິງຝາທີື່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍເຊັັ່ນນີັ້.

•

ຄາດໝາຍຈໍານວນມັ້ທີື່ຈະນໍາໃຊູ້ໃນການແຕູ້ມຮບໃຫູ້ສໍາເລັດ.

ສໍາລັບຜູ້ທຊ
ີື່ ະນະເລີດ, ນັກແຕູ້ມຮບທີື່ໄດູ້ຮັບຄັດເລອກ ຈະເປັນຜູ້ແຕູ້ມງານສິນລະປະເທິງຝາອອູ້ມຮົັ້ວຫູ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. ຕາມຄວາມຄາດ ຫວັງ,
ເວລາທີື່ໃຊູ້ໃນການແຕູ້ມທັງໝົດຄວນຈະບໍ່ກາຍ 2 ອາທິດ (ແຕ່ສາມາດລົມກັນໄດູ້). ຜົນງານຮບແຕູ້ມສິນລະປະເທິງຝາຂອງທ່ານ ຈະຖກເຜີຍ ແຜ່
ຜ່ານທາງອອນລາຍ ແລະ ສິື່ງພິມ.

ກ
ໍ ານ
ົ ດເວລາ
•

ທູ້າຍ ເດອນພະຈິກ 2018 - ປະກາດເຊີນຊວນຜູ້ທີື່ສົນໃຈ

•

ກໍານົດປິດຮັບສະໝັກ: 31 ທັນວາ 2018

•

ຕົັ້ນ ເດອນມັງກອນ 2019 - ກວດສອບເອກະສານ ແລະ ການຍນສະໝັກທັງໝົດ, ຄັດເລອກຜູ້ທີື່ຜ່ານເຂົັ້າຮອບສດທູ້າຍ ແລະ ຄັດເລອກເອົາ
ຜູ້ຊະນະເລີດ. ໜງື່ ໃນຂັັ້ນຕອນຂອງການຄັດເລອກແມ່ນ ການລົງຄະແນນສຽງຈາກທີມງານຂອງອົງການ Oxfam ປະຈໍາລາວ ຂອງພວກເຮົາ
ແລະ ຈາກມວນຊົນພາຍນອກ ຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.

•

ທູ້າຍ ເດອນມັງກອນ 2019 - ປະກາດຜູ້ທີື່ຊະນະເລີດ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ແລະ ສິື່ງພິມ.

•

ເດອນກມພາ 2019 – ນັກແຕູ້ມເລີື່ມແຕ່ງແຕູ້ມຜົນງານເທິງຝາອອູ້ມຮົັ້ວຫູ້ອງການ Oxfam ປະຈໍາລາວ.

ທາງກ
ົ ດໝາຍ
ຜົນງານສິນລະປະດັັ່ງກ່າວຕູ້ອງເປັນຕົນ
ັ້ ສະບັບ ແລະ ເກີດຂັ້ນຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ສະໜັກ. ຜົນງານສິນລະປະດັງັ່ ກ່າວ ຕູ້ອງບໍ່ເຄີຍໄດູ້ຖກນໍາໃຊູ້
ໃນສາທາລະນະ ຫ ສິງື່ ພິມໃດໆມາກ່ອນ. ທ່ານຈະເປັນຜູ້ຖສິຂະສິດຂອງຜົນງານສິນລະປະດັງັ່ ກ່າວ, ແຕ່ວ່າ ໃນການຍື່ນສະເໜີຜົນງານເຂົັ້າສະໝັກໃນ
ຄັັ້ງນີັ້ ທ່ານຮັບຮູ້ແລູ້ວວ່າ ອົງການ Oxfam ຈະໄດູ້ນໍາໃຊູ້ຜົນງານສິນລະປະ ແລະ ຊື່ຂອງທ່ານ ຫ ຊື່ອົງການຈັດຕັງັ້ ຂອງທ່ານ ເພື່ອຈດປະສົງການໂຄສະ
ນາປະຊາສໍາພັນ ໂດຍສະເພາະກ່ມຄົນທີື່ຖກຄັດເລອກໃຫູ້ຜ່ານເຂົັ້າຮອບສດທູ້າຍ ແລະ ຜູ້ຊະນະເລີດ ຈະໄດູ້ຖກປະກາດຜ່ານທາງອອນລາຍ ແລະ
ສິື່ງພິມ. ການຊໍາລະ ຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ງວດ ຄ ຊໍາລະ 50% ກ່ອນເລີື່ມງານ ແລະ ຊໍາລະອີກ 50% ເມື່ອສໍາເລັດຜົນງານ.
ທ່ານສາມາດສົັ່ງ ທກໆຄໍາຖາມ ແລະ ເອກະສານການຍນສະໝັກ ເຂົັ້າມາທາງອີເມວສ໌ mailto:info.oxfamlaos@oxfam.org.
ກໍານົດປິດຮັບສະໝັກ: 31 ທັນວາ 2018.

